
 
 
 
 

                                                                

                                                                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                                                   

 
Výsledky OFS Jičín 

 
z víkendu 13. – 14. 8. 2022 

 
Maso Sedlák Okresní přebor mužů – 2. kolo 
 
TJ SKP Valdice – TJ TK Žlunice 2:3 (2:2). Branky: Linek, Ramšák – Portyš, Gorel, Fiala. 
Rozhodčí: Šolc – Vedral, laik. ŽK: 3:1. Diváci: 50. 
V první polovině se hrálo vyrovnané utkání. Domácí do vedení, hosté dokázali otočit, ale ještě do 
přestávky bylo vyrovnáno. Utkání ovlivnila situace, kdy rozhodčí k údivu všech nepustil domácím 
výhodu, ze které míč mířil již do prázdné branky. Tento moment domácí mužstvo rozhodil, hosté toho 
využili a vstřelili rozhodující branku.  
 
TJ Sokol Nemyčeves – SK Robousy 2:2 (2:0). Pokutové kopy: 7:6. Branky: Bandurka, Havlík – 
Douša, Hanuš J. Rozhodčí: Kučera – Holec, Hron. ŽK: 3:2. Diváci: 55. 
První poločas byl plně v režii domácího mužstva, druhý poločas byl naopak v režii mužstva 
hostujícího - spravedlivý výsledek 2:2. V penaltovém rozstřelu mělo více štěstí domácí mužstvo. 
 
TJ Lázně Bělohrad „B“ – TJ Sokol Chomutice 6:2 (4:0). Branky: Pour 2, Kracík, Balcar, Kulhánek, 
Nezbeda – Kloutvor, Zummer. Rozhodčí: Plíšek. Hráno bez karet. Diváci: 120. 
V prvním poločase měli domácí převahu, kterou dokázali zužitkovat vstřelením čtyř branek.  Z kraje 
druhé půle měli více ze hry hosté a dvě své příležitosti proměnili. Domácím se ale po dvaceti minutách 
povedlo se znovu dostat do hry a dvakrát se trefili i oni. Úvodní všechny body tak zůstaly pod hradem. 
 
TJ Sokol Lužany – Sokol Milíčeves 3:2 (1:2). Branky: Kracík 2, Berger – Svoboda, Roman J. 
Rozhodčí: Styblík – Špáta, laik. ŽK: 2:5. Diváci: 85. 
Domácí Lužany začali od začátku tlakem na soupeře, ale scházela jim přesná přihrávka. Ve 13. minutě 
udělali vzadu domácí chybu a soupeř ji potrestal. Domácí to rozhodilo a nemohli se dostat zápasu. Ve 
35. minutě přišel krásný centr na hlavu domácího hráče a bylo srovnáno. Jenže hosté si vzali zpět 
vedení do kabin ve 45. minutě z penalty. Druhý poločas se hrál většinou na polovině hostů, ale 
domácím se nedařilo dát gól. Až v 72. minutě přišla střela z dálky a vyrovnání na 2 - 2. To domácí 
nabudilo a tlačili soupeře víc a víc a střelou Josefa Kracíka ml. v 90. minutě, kterou brankář neudržel, 
propadla do branky. Vydřené vítězství, ale vzhledem k vývoji druhého poločasu zasloužené. 
 
SK Miletín „B“ – TJ Sokol Libáň 2:2 (1:0). Pokutové kopy: 5:3. Branky: Hasni Agrebi, Kulhánek – 
Čáp 2. Rozhodčí: Materna – Fof, laik. ŽK: 5:2. ČK: 1:0 (Hátle po 2 ŽK. Diváci: 60. 
K prvnímu utkání ve vyšší soutěži domácí nastoupili proti mladému týmu z Libáně. Domácí šli brzy 
do vedení, které do poločasu udrželi. Brzy po změně stran hosté vyrovnali. V nervózním zápase šli 
domácí opět do vedení, ale soupeř zaslouženě vyrovnal. O vítězství domácích a získání bodu navíc se 
rozhodlo v penaltovém rozstřelu. 
 
TJ Sokol Železnice „B“ – TJ Sokol Dětenice 5:1 (0:1). Branky: Stehlík 3, Barták 2 – Huziuk. 
Rozhodčí: Šamko – Kriegler, Vitvar. ŽK: 1:2. Diváci: 144. 
V prvním poločase domácím vůbec nevycházela kombinace a nedokázali si vytvořit vážnější 
příležitost, hosté byli nebezpečnější  a zaslouženě šli  do vedení nádhernou trefou Huziuka z přímého 
kopu. Po změně stran už to byla úplně jiná káva - domácí výrazně přidali a výsledek jednoznačně 
otočili, když hattrick při své premiéře v železnickém dresu zaznamenal dorostenec Kuba Stehlík a dvě 
parádní branky přidal Dan Barták.  
 
 
 



 
BELSPORT III. třída mužů – 2. kolo 
 
SK Podskalan Podhradí – SK Češov 0:6 (0:4). Branky: Ouhrabka 3, Pikeš 2, Stolín. Rozhodčí: 
Schlesinger – Šolc, Roudný. Hráno bez karet. Diváci: 50. 
Domácí měli ze začátku tlak, ale hosté trestali z brejků a po půli bylo rozhodnuto. Druhá půle byla 
vyrovnaná, ale šance Podskalanu zmařil výborný Dušek.  
 
TJ Sokol Libuň – TJ Jiskra Hořice „B“ 2:1 (1:0). Branky: Plíšek, Reinberger – Vávra. Rozhodčí: 
Vedral – Šolc, Veselý. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (Černý po 2 ŽK). Diváci: 50. 
Pohledné utkání, šance na obou stranách, domácí chtěli výhru více. 
 
FK FC AMA Žeretice – TJ Sokol Jičíněves 2:8 (1:4). Branky: Szkibik – Angelov 3, Míšek 3, Petr 
D., Zedek. Rozhodčí: Zelinger – Žďárský, laik. ŽK: 2:1. Diváci: 50. 
Domácí v 5. minutě neproměnili pokutový kop a pak ještě měli několik možnosti ke vstřelení branky, 
bohužel domácí nemají střelce, který  by to vzal na sebe. Jak se říká nedáš dostaneš a tak hosté využili 
chyby domácího brankaře ke vstřelení první branky. Pak postupně do poločasu přidali další. Domácím 
se ještě do konce prvního poločasu podařilo vstřelit branku. Jinak druhý poločas ovládli hosté a přidali 
další branky, domácí ještě pak snížili na konečných 2:8. To bylo ze strany domácích vše.  
 
FK Kopidlno „B“ – SK Sobotka „B“ 0:5 (0:0). Branky: Kunst 2, Zahradník 2, Halbych. Rozhodčí: 
Vích – Šolc, Žďárský. ŽK: 2:2. Diváci: 135.  
Tragédie domácích ve všech řadách, vázla mezihra a především zakončení, hosté tak ukázali jak se 
mají proměňovat šance. Domácí byli naopak ve vápně nervózní až bojácní a sami se tak dostali do 
psychické nepohody, která je až do závěrečného hvizdu neopustila. 
 
 

                                   
 

                      

 

                                 
 


